
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 برعاية
 السيد إبراهيم خضر السامل

 حمافظ الالذقية

          االحتاد الرياضي العام                      اجلمعية السورية للخيول العربية األصيلة

 بالتعاون مع

 

 مديرية مكتب اخليول العربية –وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 فظة الالذقية ونادي الشرطة للفروسيةووزارة السياحة وحما

 للخيول العربية األصيلة  الثالثالسباق الدوري يقام 

  اخليول يف مدينة األسد الرياضية يف الالذقيةميدان سباق على أرض 

 .ظهربعد ال الثالثةيف متام الساعة  4/6/0202وذلك يوم اجلمعة الواقع يف 
 



 

 

 الشوط األول
 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  سورية الصافيةاللخيول العربية األصيلة ل

 كغ 44الوزن المشترك                                                                      
               كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2042

  )كأس الشهيد هالل أنور األسد( برعاية الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة 

 الجوكي المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

الشهيد الدكتور أ. عبد الرحن مراياتي محمد سمير العلبي أزرق حصان 0222 درة العاصي شديد الشعار آغا العلبي األول
محمد  .أ22664 عهد الكالوي المهاينيأيمن 

 2.37.40 صياح سلوم

الشهيد الدكتور أ. يمان العلبي معاذ المهايني أزرق حصان 0222 ماسة عاشور عهد الكالوي نمر الكالوي الثاين
محمد  .أ22033 عهد الكالوي المهاينيأيمن 

ياسر 
 الكالوي

2.37.41 

بيادر  الثالث

 الشرعبي
 2.32.42 حسن الزين .أ22262 إبراهيم السبع أ.مغيرات السبع فخر بكور زيد الحسين حمراء فرس 0222 راية الهادي ريم العز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشوط الثاني
 )درجة رابعة( سنوات 3بعمر  المسجلةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ 44الوزن المشترك                                                                      
               كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2042

 الجوكي المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

 مخزن السبع األول
جوب دو 

إبراهيم السبع+أكرم  أشقر حصان 0222 ليان السبع منجوي
إبراهيم  .أ22222 راهيم السبعإب أ.مغيرات السبع فخر بكور الخلف

 2.32.37 السبع

وزياد  وسيم عساف أحمر حصان 0222 سنيوريتا أكليل الجبل شبل البدر الثاين
 2.30.22 حادةبدر ش .أ22224 محمد الكردي مراد وخميسأ. ملهم خميس الكردي

الشهيد الدكتور أ. يمان العلبي محمد الكالوي أحمر حصان 0222 نادرة الفادي حبيب غريب المهند حماة الثالث
ناجي  .أ22234 عهد الكالوي المهاينيأيمن 

 2.34.46 الشاوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الثالثالشوط 
 )درجة رابعة( فما فوق سنوات 4بعمر  السورية الصافيةلخيول العربية األصيلة ل

 كغ                         44             وات    سن 4الوزن المشترك                                         

               كغ 2.4يخفض لإلناث             كغ     46      سنوات فما فوق 4                                                           

 المسافة
 م 2222

 الجوكي المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

 2.27.42 معن جعفر .أ22474 خالد باللي أ.نادي الشرطة خلدون الحمود معن جعفر أحمر حصان 0227 زهرة الشام شهد بالدي بركان الجبل األول

الشهيد الدكتور أ. يمان العلبي سامر الكالوي أدهم حصان 0227 فرح يكن ريم الجبل مرجان رسالن الثاين
 المهاينيأيمن 

رياض  .أ22742 عهد الكالوي
 2.22.44 سويدان

معروف  الثالث

 السلمان
ناصر  .أ22072 لؤي الجدا أ.قزموز رشيد سيدا أحمد قزموز أزرق حصان 0227 حورية الناصر سكب الناصر

 2.22.41 األحمد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الرابعالشوط 

 (رابعة)درجة سنوات فما فوق  4المسجلة بعمر للخيول العربية األصيلة 

 كغ                         44سنوات             4الوزن المشترك                                               

 كغ                         46سنوات فما فوق  4                                                                                     

 غ                                   ك 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة

 م 2222

 الجوكي المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

 2.24.46 صادق الخراط .أ22272 أحمد الخراط أ.الخراط محمود صبح آل الخراط أحمر حصان 0227 وجد أسامة الخراط ورد الخراط األول

 2.26.00 أنس الحلبي .أ22607 خالد باللي أ.نادي الشرطة خلدون حمود أنس الحلبي أحمر حصان 0227 شيماء العرين كيالن كيالن الشام الثاين

يوسف ومحمد  .أ22226 سحبان البرازي أ.المعيوف فخر بكور محمد المعيوف زرقاء فرس 0227 زهرة ريم كيالن شيخة المعيوف الثالث
 2.27.47 المعيوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخامسالشوط 

 (ثالثة)درجة  افيةالسورية الصللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         40سنوات             3الوزن المشترك                                               

 كغ                         44سنوات             4                                                                  

 كغ                         47سنوات فما فوق  4                                                                                     

                                    كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2222

 العمر األم األب اسم الجواد المركز
الجن
 الجوكي المالك اللون س

القميص 
 المشارك

 المدرب
رقم 

 التسجيل
 الزمن المربي

محمد ديب بشير  أزرق حصان 0227 راية الهادي منصور حوران زلزال الزين األول
 اليافي

 0.04.46 زيد الحسين .أ22472 خالد باللي أ.نادي الشرطة محمد حماية

 0.06.46 منور غليون .أ22446 صور زيتونمن أ.العش محمد صالح خالد العش أشقر حصان 0227 ضرة العاديات سهم العاديات سبع العاديات الثاين

 0.02.02 قاسم العفالني .أ1123 خالد باللي ي الشرطةأ.ناد محمد حمود عامر الزعتري أدهم حصان 0226 ريماس درعان جمال الناصر مختار الثاني الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السادسالشوط 

 )درجة ثالثة( المسجلةللخيول العربية األصيلة 

 كغ                         40سنوات             3الوزن المشترك                                               

 كغ                         44سنوات             4                                                                  

 كغ                         47سنوات فما فوق  4                                                                                     

                                    كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 2222

 

 الجوكي المالك اللون الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
القميص 
 المدرب المشارك

رقم 
 الزمن المربي التسجيل

 0.03.26 سامر الكردي .أ22026 خالد باللي أ.نادي الشرطة خلدون حمود عصام تكلة أشقر حصان 0227 كافن نوار زين العرين استمرار الوصل األول

إبراهيم وعماد  أشقر حصان 0222 اليت العرين مراد الناصيف IIاألمل  الثاين
إبراهيم وعماد  .أ22222 عماد خميس أ.مراد وخميس ملهم خميس خميس

 0.03.41 خميس

فيحاء  أسامة الخراط فجر الخراط ثالثال
 IIالخراط

 0.04.20 أحمد الخراط .أ22261 أحمد الخراط أ.الخراط عبدو غازية اسطبالت الخراط أحمر حصان 0227

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 الشوط السابع

 ( درجة أولى وثانية) األصيلة المسجلةو السورية الصافيةخيول العربية األصيلة لل)مفتوح( 

 كغ                         44               الوزن المشترك                                              
                                    كغ 2.4يخفض لإلناث 

 المسافة
 م 0042

 ( شوط الجائزة)

 الجنس العمر األم األب اسم الجواد المركز
اللو
 الجوكي المالك ن

القميص 
 المدرب المشارك

رقم 
 الزمن المربي التسجيل

 ورد المهايني األول
جوب 

 دومنجوي
الشهيد الدكتور أ. يمان العلبي معاذ المهايني أحمر حصان 0224 تيماء العرين

 المهاينيأيمن 
 0.44.41 مصطفى صباغ .أ1400 عهد الكالوي

 ربيع أوغاريت الثاين
جوب دو 

 منجوي
إبراهيم  .أ2161 إبراهيم السبع أ.مغيرات السبع محمد حماية أيمن وأحمد بالل أشقر حصان 0224 محبوبة شبل

السبع وفهد 
 الكردي

0.47.20 

 0.42.03 أ.نادي الشرطة .أ2642 خالد باللي أ.نادي الشرطة خالد حمود أ.نادي الشرطة أزرق حصان 0223 جنى غيث الغوطة SHسهم  الثالث

 
  مدينة األسد الرياضية يف الالذقيةميدان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


